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NR. 2845 din 12 MAI 2022. 

PROCES-VERBAL 
finalizare procedura vanzare teren extravilan 

Astăzi , 12 mai 2022, în conformitate cu prevederile art.1 O. alin.(5). din Legea nr.17/2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare şi prevederile art.9. alin.(5). din ANEXA I la norme, 

subsemnata Bondoc Elena-Eliodora, secretarul general al comunei Otesani, judetul Valcea, am 

procedat, azi data de mai sus, la încheierea procesului-verbal de finalizare a procedurii, ca urmare a 

expirarii termenului prevazut la art.4" 1. alin. (3 ). din Legea nr.17/2014, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

In acest sens, am constatat ca, pentru oferta de vânzare privind terenul agricol situat în 

extravilanul comunei Otesani, în suprafaţă de O, 1637 (ha), nr. cadastral 35949, categorie de folosinţă 

faneata, înregistrată la Primăria Comunei Otesani , judetul Valcea, sub nr. 6 din data 31 ianuarie 2022 

şi la DADR Valcea cu nr.659 din 03 februarie 2022, depusa de către doamna chnnm BEZA MARIA, 

C.N.P.2530823323918, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr.73 , judetul Sibiu, 

posesoare C.I. seria SB, nr.813751131.08.2017 eliberata de SPCLEP Sibiu, in calitate de proprietar

vanzator, prin Margine Claudia-Mariana, C.N.P.2821230384793, cu domiciliul in comuna Otesani, sat 

Otesani , judetul Valcea, posesoare a CI seria VX, nr. 460606, eliberata de SPCLEP Horezu la data de 

02.03.2012, in calitate de împuternicit, conform Procurii nr. 1488 din 19 iulie 2021- Societatea 

Profesionala Notariala "Birou Notarial Novac si Stanila" , cu sediul in Sibiu, Bld. Victoriei, nr.27, 

judetul Sibiu : 

nu au fost Înregistrate, in termenul prevazut de lege, solicitări din partea 

PREEMPTORILOR pentru acceptarea ofertei de vânzare a terenului în cauză. 

nu au fost Înregistrate, în termenul prevazut de lege, oferte de cumpărare din partea 

POTENTIALILOR CUMPARATORI pentru terenul in cauza. 

În consecinţă, vânzarea terenului în cauză este liberă , în condiţiile legii. 

Drept pentru care, am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare originale, din care 

unul se va înmâna vânzătorului , unul se va păstra la dosar, iar o copie a acestuia se va comunica la 

DADR Valcea. 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA-ELIODORA. 


